
 
 
 

«ФИНКА Банк» ЖАК Башкармасынын 2022-

жылдын 09-июнундагы №055/22 чечими 

менен «20» июнь 2022-жылдан тартып 

күчүнө кирди 

Кредиттик келишимге №1 Тиркеме 

 

Бул №1 Тиркеме Карыз алуучу менен Банктын ортосунда түзүлгөн Кредиттик 
келишимдин (мындан ары: Келишим) ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Тараптар 
Кредиттик келишимге кол койгон учурда Карыз алуучу бул Тиркемеге толук кошулат. 
Карыз алуучу аны кунт коюп окуп чыгууга тийиш.   

1. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР 

1.1. Банк Карыз алуучуга Кредиттик келишимде көрсөтүлгөн суммада жана шарттарда 
кредит берет, ал эми Карыз алуучу кредитти белгиленген максатта колдонууга, 
Банкка кайтарып берүүгө жана Келишимдин шарттарына ылайык кредитти  
колдонгондугу үчүн пайыздарды төлөп берүүгө милдеттенет. 

2. КРЕДИТТИК ЛИНИЯ ЖАНА КАЙРА КАРЖЫЛОО ШАРТТАРЫ (бар болсо) 

2.1. Эгерде кредит келишим боюнча Кредиттик линия тууралуу макулдашуунун 
алкагында берилип жатса, анда анын номери жана күнү Келишимдин 2.8. 
пунктунда көрсөтүлөт. Бул учурда Келишим Кредиттик линия тууралуу 
макулдашуунун ажырагыс бөлүгү болуп саналат. 

2.2. Эгер кредит келишим боюнча кайра каржылоо максатында, башкача айтканда, 
башка финансы-кредиттик мекемедеги учурдагы кредитти төлөө үчүн берилип 
жатса, кредит бир же бир нече транш аркылуу берилет. 

2.2.1. Бул учурда алынып жаткан ар бир транштын суммасынын өлчөмү, алуу күнү, 
төлөө мөөнөтү, пайыздык чен кредитти төлөө графиктеринде көрсөтүлөт, мында 
бардык транштардын жалпы суммасы Банк тарабынан бекитилген жана 
келишимдин 2.1. пунктунда көрсөтүлгөн суммадан ашпоого тийиш. 

2.2.2. Ар бир кийинки транш Карыз алуучунун мурдагы траншты максаттуу 
пайдалангандыгы документтер менен тастыкталгандан кийин берилет. Ар бир 
алынган транш үчүн кредитти төлөөнүн өзүнчө графиги түзүлөт. 

2.2.3. Карыз алуучу Келишимдин Тиркемесинин 2.2 пунктуна (кайра каржылоо) 
ылайык берилген кредитти максатуу пайдаланбаган учурда, Банк беш жумуш 
күн мурун жазуу жүзүндө кабарлоо менен Келишимдин 2.10 пунктунда 
көрсөтүлгөн кредит боюнча пайыздык ченди Банкта белгиленген максималдуу 
өлчөмгө чейин бир тараптуу жогорулатууга укуктуу. 

2.2.4. Эгерде Банкта Карыз алуучу өз милдеттенмелерин талаптагыдай 
аткарбагандыгы жөнүндө анык маалыматтар бар болсо, Банк бул бөлүмдө 
каралган кредиттер боюнча кийинки транштарды берүүдөн баш тартууга 
укуктуу. 
 

3. ТАРАПТАРДЫН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ  

3.1. Карыз алуучу укуктуу:  



 
 
 

3.1.1. Кредиттик келишимге кол коюлган учурдан тартып акча каражаттарын алганга 
чейин кредит алуудан акысыз баш тартууга. Бул учурда Банк кардардан арызды 
карап чыгуу үчүн белгиленген тариф боюнча комиссия алууга укуктуу. 

3.1.2. Банкка кеминде 30 календардык күн мурун алдын ала билдирүү менен каалаган 
убакта кредитти же анын бир бөлүгүн мөөнөтүнөн мурда төлөөгө. Төлөмдөр 
графигинде белгиленгенден ашык сумманы төлөгөндө же графикте белгиленген 
мөөнөттөн эрте төлөгөндө, төлөмдөр кийинки төлөмдөрдүн эсебине чегерилет. 

3.1.3. Келишимге кол койгонго чейин келишимдин долбоорун ага тиркелген бардык 
документтер менен кошо алууга жана юридикалык кеңеш алуу үчүн банктан 
тышкары башка уюмдарга кайрылууга, мында кардарга келишим менен 
таанышуу үчүн берилген убакыт бир күндөн кем эмес, бирок үч күндөн ашык 
эмес болууга тийиш. 

3.1.4. Кийин кредитти реструктуризациялоо өтүнүчү менен банкка кайрылууга жана 
эгерде кредиттин негизги суммасынын 50%дан ашыгы төлөнгөн болсо, учурдагы 
күрөөнүн ордуна эки тарапты тең канааттандыруучу, наркы кредит боюнча 
карыздын калган суммасын жаба турган башка күрөөнү Банктын ички 
документтерине ылайык берүүгө. Бул учурда комиссия жана башка төлөмдөр 
төлөнбөйт. 

3.1.5. Кредитти накталай түрдө же өзүнүн Банкта ачылган банктык эсебине которуу 
жолу менен алууга жана Банкка кредитти накталай берүү үчүн комиссияны 
акцептсиз тартипте (талашсыз, кардарга кабарлабастан) кармап калуу укугун 
берүүгө.  

3.2. Карыз алуучу милдеттүү:  
3.2.1. Келишимдин жана анын Тиркемелеринин шарттарын так сактоого. Карыз алуучу 

кредитти 30 календардык күн мурун алдын-ала жазуу жүзүндө кабарлабастан 
мөөнөтүнөн мурда төлөгөн учурда, Банктын колдонуудагы Тарифтерине ылайык 
комиссия төлөөгө тийиш. Банк тарабынан кредиттин максаттуу пайдаланылганы 
текшерилген учурда, Банкка бардык тиешелүү документтерди берүүгө.  

3.2.2. Кредит алуу үчүн Банкта банктык эсеп (мындан ары: Эсеп) ачууга. Эсеп ачуу 
шарттары жана банктык эсептеги акча каражаттарды колдонуу тартиби 
тиешелүү келишим менен жөнгө салынат.  

3.2.3. Дареги, ишинин түрү же башка маалыматтары өзгөргөн учурда, бул тууралуу 
Банкка 3 күндүн ичинде тиешелүү документтерди тиркөө менен жазуу жүзүндө 
билдирүүгө. 

3.2.4. Жарым жылда бир жолудан кем эмес түрдө Банкка финансылык отчетту 
жана/же Карыз алуучунун кредитти максаттуу пайдалангандыгын тастыктаган 
башка финансылык документтерди, анын же үй-бүлө мүчөлөрүнүн башка 
финансы-кредиттик мекемелерде кредиттери бар экендиги жөнүндө 
маалыматты, ошондой эле алар кредиттик тартипти сактап жаткандыгы 
жөнүндө маалыматты берүүгө. 

3.2.5. Патентти (бар болсо) колдонуу мөөнөтү аяктаган учурда анын мөөнөтүн 
узартууга (же жаңы мөөнөткө патент алууга) жана аны Банкка көрсөтүүгө.  

3.2.6. Банк тарабынан Келишим мөөнөтүнөн мурда бузулган учурда кредитти, 
пайыздарды жана ал боюнча чегерилген айып төлөмдөрдү келишим 
бузулгандан кийинки 14 календардык күндүн ичинде толук төлөп берүүгө. 



 
 
 

3.2.7. Кредиттик каражаттарды үчүнчү жактарга бербөөгө жана зарыл болгон учурда 
Банкка анын талабы боюнча башка маалыматтарды жана документтерди 
берүүгө. 

3.3. Банк укуктуу: 

3.3.1. Карыз алуучудан Келишим боюнча милдеттенмелерин талаптагыдай аткарууну 
талап кылууга. Карыз алуучу Келишимдин кандайдыр бир шарттарын бузган 
учурда, анын ичинде кредитти алууда туура эмес маалыматтарды берген 
учурда Келишимди бир тараптуу бузууга. 

3.3.2. Кредиттин максаттуу пайдаланылышын контролдоого, ошондой эле мезгил-
мезгили менен Банктын ички процедураларына ылайык Карыз алуучунун 
бизнесине жана күрөөгө (бар болсо) мониторинг жүргүзүп турууга.  Эгерде 
кредитти максатсыз пайдалануу фактысы аныкталса, Банк кредиттин калдыгын 
мөөнөтүнөн мурда төлөөнү талап кылууга жана/же кредит боюнча пайыздык 
ченди (кредитти алган күндөн тартып) Банкта белгиленген максималдуу өлчөмгө 
чейин жогорулатууга укуктуу. 

3.3.3. Тараптардын ортосунда талаш-тартыштар келип чыккан учурда, ошондой эле 
мыйзамдарда каралган башка учурларда Банк өз кызыкчылыктарын коргоо 
максатында Карыз алуучу жөнүндө банктык сырды түзгөн маалыматтарды сотто 
ачыкка чыгарууга укуктуу. 

3.3.4. Эгерде Карыз алуучунун эки же андан ашык параллелдүү кредиттери бар болсо 
жана  бир эсеп боюнча ашыкча төлөм жүргүзүлгөн болсо жана башка эсеп 
боюнча аз төлөм жүргүзүлгөн болсо, Карыз алуучунун жазуу жүзүндөгү 
макулдугусуз анын кредиттик эсептерине оңдоолорду киргизүүгө. 

3.3.5. Карыз алуучу Келишим боюнча өз милдеттенмелерин аткарбаган же 
талаптагыдай аткарбаган учурда, Банкка анын Банкта ачылган каалаган 
эсебинен карыздын суммасын, анын ичинде үстөк айыптарды акцептсиз 
тартипте (талаш-тартышсыз, кардарга билдирүүсүз) чыгаруу укугун берет. 
Көрсөтүлгөн учурларда акча каражаттарын акцептсиз тартипте (талаш-
тартышсыз, кардарга билдирүүсүз) эсептен чыгаруу Келишимди бузууга алып 
келбейт. Мындан тышкары, Банк Карыз алуучудан кредиттин мөөнөтү 
аяктаганга чейин да, андан кийин да кредитти төлөөнүн кошумча булактарынын 
(күрөө, кепилдик) эсебинен өз милдеттенмелерин аткарууну талап кылууга 
укуктуу.    

3.3.6. Карыз алуучу кредитти Төлөмдөр графигине ылайык өзүнүн Кредиттик же 
банктык эсеби аркылуу төлөйт. Бул максатта Банк Карыз алуучунун эсебинен 
төлөмдөрдүн тиешелүү суммасын акцептсиз тартипте (талаш-тартышсыз, 
кардарга билдирүүсүз) чыгарууга, ошондой эле төлөнүп жаткан акча 
каражаттарды Банк тарабынан конвертациялоо учурунда белгиленген 
коммерциялык курстар боюнча кредиттин валютасына конвертациялоого 
укуктуу.  

3.4. Банк милдеттүү: 
3.4.1. Карыз алуучунун талабы боюнча 3 жумуш күндүн ичинде анын кредит 

алгандыгы жана кредиттик тартипти сактагандыгы жөнүндө маалыматты башка 
финансы-кредиттик мекемеге көрсөтүү үчүн берүүгө. 



 
 
 

3.4.2. Кредит боюнча күрөөгө коюлган мүлктүн эсебинен өндүрүү процедурасы 
башталгандыгы жөнүндө билдирүү жөнөтүлгөн күндөн тартып 15 күн өткөндөн 
кийин үстөк айыпты (айып төлөм/туум) чегерүүнү токтотууга.  

3.4.3. Эгерде Келишимди камсыздоо катары коюлган күрөө предмети (бар болсо) коом 
үчүн олуттуу тарыхый, көркөм же башка маданий баалуулукка ээ болсо же жеке 
менчик укугунун негизинде жеке жактын жалгыз турак жайы болсо, Банк күрөө 
мүлкүнүн эсебинен өндүрүүнү сот аркылуу гана жүргүзөт. 

4. ҮСТӨК АЙЫП 

4.1. Кредит өз убагында төлөнбөгөн учурда Карыз алуучу Банкка Келишимдин 2.13 
пунктунда көрсөтүлгөн өлчөмдө мөөнөтү өткөрүлгөн ар бир күн үчүн үстөк айып 
(айып төлөм) төлөйт. Мында кредиттин бүткүл мөөнөтүнө чегерилген үстөк 
айыптын (айып төлөм/туум) өлчөмү берилген кредиттин суммасынын 20 
пайызынан ашпоого тийиш. 

4.2. Мөөнөтүн өткөрүүлөр үчүн чегерилген бардык айыптык санкциялар карыз пайда 
болгон учурдан тартып эсептелет. Карыз алуучунун өз милдеттенмелерин аткаруу 
үчүн каражаты жетишсиз болгон учурда бардык төлөмдөр төмөнкүдөй тартипте 
чегерилет: негизги сумма; акчалай милдеттенменин аткарылышын алуу боюнча 
чыгымдар; пайыздар; айыптык санкциялар. 

5.КОШУМЧА ШАРТТАР  

5.1. Карыз алуучунун эсебине акча каражаттар чегерилген күн кредит же анын траншын 
берилген күн болуп эсептелет, ал эми Карыз алуучунун эсебинен Банктын 
эсептерине каражат чегерилген күн кредит же анын бөлүгү төлөнгөн күн болуп 
эсептелет. 

5.2. Кредит боюнча пайыздарды чегерүү кредит берилген күндөн баштап жүргүзүлөт 
жана кредит төлөнө турган күндөн мурунку күн менен аяктайт. 

5.3. Кредит боюнча пайыздарга салыктар кирбейт, алар Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарына ылайык Карыз алуучудан өзүнчө алынат. 

5.4. Карыз алуучу анын бизнеси тийиштүү түрдө катталганына, ал террористтик же 
«акчанын изин жашырууга» байланышкан башка кылмыштуу иштерге байланышы 
жок экендигине кепилдик берет жана контролдоо максатында Банкка акыркы пайда 
алуучуну аныктоо үчүн кошумча маалыматтарды же документтерди берүүгө 
милдеттенет. 

5.5. Эгерде Төлөмдөр графигиндеги төлөм майрам же эс алуу күнүнө туура келип 
калса, төлөм биринчи жумуш күнүнөн кечиктирбестен төлөнүүгө тийиш. Эгерде 
мындай төлөм биринчи жумуш күнүндө төлөнбөсө, анда айып төлөм Төлөмдөр 
графигинде көрсөтүлгөн төлөм күнүнөн тартып эсептелет. 

5.6. Тараптар Келишимдеги кредит жөнүндө бардык маалыматтар купуя болуп 
саналарын жана Келишимде көрсөтүлгөн жана Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарында каралгандан башка учурларда ачыкка чыгарылбашы керектигин 
белгилешет. 

5.7. Карыз алуучунун төлөм жүргүзүүсүнө терс таасирин тийгизген аргасыз кырдаалдар 
(форс-мажор) келип чыккан учурда Тараптар эки тарапка тең туура келген чечимди 
жазуу жүзүндө кабыл алууга милдеттенишет. 

5.8. Келишим боюнча бардык талаш-тартыштар сүйлөшүү жолу менен чечилет, ал эми 
макулдашууга келбеген учурда бардык талаш-тартыштар Кыргыз 



 
 
 

Республикасынын Жарандык мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын 
сотторунда каралат. 

5.9. Келишимге кол коюу менен Карыз алуучу Банк тарабынан каржыланбаган иш-
аракеттердин түрлөрүнүн тизмеси менен таанышканын жана мындай иш-
аракеттер менен алектенбегенин тастыктайт. Мындан тышкары, Карыз алуучу 
Келишимдин жана Кредиттик линия жөнүндө макулдашуунун (бар болсо) бардык 
шарттары менен таанышкандыгын, Келишимдин шарттары ага түшүнүктүү 
болгонун жана аларга макул экендигин, ошондой эле ага Келишим боюнча 
милдеттенмелерин аткарбагандын же талаптагыдай аткарбагандын кесепеттерин 
түшүндүрүү менен сүйлөшүү жүргүзүлгөндүгүн тастыктайт.  

5.10. Келишимге жана анын Тиркемелерине киргизилген бардык өзгөртүүлөр жазуу 
жүзүндө киргизилсе, жарактуу болуп саналат. 


